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Coach: regio Breda
aangesloten bij NAP (de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)
Wie ben ik:
Ik ben Susan, geboren in 1980 en woonachtig in Zundert. In 2005 ben ik afgestudeerd als
bedrijfskundige en ben ik aan de slag gegaan als organisatie-adviseur. Wat mij vooral dreef was het
geluk van de mens op de werkvloer. Mijn aandacht ging meer uit naar de mens, dan naar de
organisatie, maar ik wilde graag mijn zakelijke kant ontwikkelen. Vervolgens heb ik verschillende
functies bekleed in het bedrijfsleven. Voor een paar jaar was ik dan zeer tevreden, toch kwam
iedere keer weer naar voren dat de mens voor mij belangrijker was dan de organisatie.
Uiteindelijk besloot ik in 2013 mijzelf hierin meer te verdiepen en dat heeft in 2014 geleid tot het
volgen van een nieuwe vier-jarige studie: Integratieve Psychotherapie. Dat heeft me zeer geraakt in
positieve zin. Mijn aandacht, gevoel en liefde voor de mens kan hierin de weg naar buiten vinden.
In 2018 ben ik afgestudeerd en ben ik een eigen praktijk in Breda gestart. Specifiek op het gebied
van stress, burn-out en bore-out ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met de
Vitaliteitsgroep.

Lijfspreuk:
Je bent als persoon altijd meer dan alleen de klacht of problemen die je ervaart. Je hebt namelijk
ook kwaliteiten en levenservaring en die benutten we binnen een traject.
Voornaamste expertise:
Gesprekstherapie en EMDR

Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Ik ben blij aangesloten te zijn bij de VG, omdat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan
problematiek die een persoon kan ervaren door werk en/of tot uiting komt op de werkvloer. Werk
is vaak een belangrijk gedeelte van het leven en ik vind het mooi als ik een rol kan spelen in het
verbeteren van de lastige situatie waarvan sprake is. Een specifiek voordeel van de VG vind ik dat
we, binnen een traject, alle verschillende expertises kunnen inzetten. Enkele voorbeelden zijn:
een EFT coach inschakelen, een arbeidsjurist, een budgetcoach, een cranio-sacraal therapeut en
dus ook psychologen en Integratieve psychotherapeuten. Ieder traject is echt maatwerk en wordt
compleet afgestemd op de unieke persoon in zijn of haar unieke situatie.
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Volgende week: coach Eline Wassink
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